
 اخلالصة يف أصول احلوار وأدب االختالف
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
ُد ّلِلَهَ الهَذي َلُه َما يف  َمح ََخرََة َوُهوَ  احلح ُد يف اْلح َمح َرحَض َوَلُه احلح ََبرُي ) السهَماَواَت َوَما يف اْلح َكيُم اخلح  [1( ]سبأ/1احلَح

ي وأسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا حممد رسول هللا ، وأصل وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،
 . امليامني ، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وعلى آله وصحبه الغر

 : أما بعد

 طبيعة احلياة ، والنصوص ، واملخلوقات ، شاءه هللا تعاىل ، ولن يستطيع أحد يف اْلرض فإن االختالف من

( َإاله َمنح َرَحَم َربَُّك 118َواَل يَ زَالُوَن ُُمحَتَلَفنَي )  َربَُّك ََلََعَل النهاَس أُمهًة َواَحَدةً أن يزيله .قال تعاىل :} َوَلوح َشاءَ 
َنهةَ  َوَلَذَلكَ  ََلَنه َجَهنهَم َمَن اَلح  [119، 118({ ]هود/119َوالنهاَس َأْجحََعنَي ) َخَلَقُهمح َوَتَهتح َكَلَمُة َربَ َك َْلَمح

ثَرََهمح ، َعنح َإَجابََة َدعحَوَتَك ،  َحرَيٌص َعَلى َإميَاَن قَ وحَمَك ، َوَحزَيٌن إَلعحرَاَضَهمح ، أَوح َإعحرَاضَ  النهِبُّ َإنهكَ ََي أَيُّها  َأكح
َتَضى َوهللاُ قَاَدٌر َعَلى َأنح ََيحَعلَ  َة َوالَفطحرََة ، َوَلَكنهُه تَ َعاىَل الَغرَيزَ  النهاَس ُكلهُهمح أُمهًة َواَحَدًة ، َعَلى َديٍن َواَحٍد ، ِبُقح

َب الَعلحَم . وََكانُوا يف َأطحَوارََهُم اْلُوىَل الَ  َخَلَقُهمح ُمتَ َفاَوَتنَي يف  َتعحَداَد ، وََكسح نَ ُهمح ، ُُثه َكثُ َرتح  االسح َتاَلَف بَ ي ح اخح
َتاَلَف ، َوُهمح الَ َمطَالَبُ ُهمح ، َفَظَهَر َفيهَ  َحاَجاُُتُمح َوتَ نَ وهَعتح ، وََكثُ َرتح  َتعحَداَد َلالخح يَ زَالُوَن ُُمحَتَلَفنَي يف ُشُؤوَِنََم  م االسح

ن حَيَويهَة ، يَنيهَة َوالده َتعحَداَدَهم الَفطحرَيَ  ، الدَ  يَ تَ َعصهُب ُكلُّ َفرَيٍق لَرَأحَيَه ، َولََما َوَجَد َعَليحَه  تَ َبعاً لَُمُيوِلََمح َوَشَهَواَُتَمح ، َواسح
 . ََبَءهُ آ

َكنَي ِبَا َقوحَن ُمَتَمسَ  ُمح يَ ب ح ُمح َبَه الرُُّسُل ، َوَغريحَ ُُمحَتَلَفنَي ، َوَلَقدح َسَبَق َعلحمُ  َإاله الَذيَن َرمَحَُهُم هللاُ فََإِنه هللَا َأنه النهاَس  َجاَءُتح
ُهمح َفرَيقاً  َل اَلَنهَة ، َوَسَتُكوُن اَلَنهَة َمَصريَُهمح  َسيَ عحَمُل َعَملَ  َسَيُكونُوَن ُُمحَتَلَفنَي ، َوَأنه َمن ح َوَمأحَواُهمح ، َوَقدح َقَضى  َأهح

َمٍة يَ رَاَها ُهَو ، أَنههُ  يعاً  هللاُ ، حَلَكح َلُ َجَهنهَم َمَن اََلنَ  َوَمَن الَبَشَر ْجََ  َسَيمح

ُ  ُكمح َمَن السهَماَواتَ يكون بني احلق والباطل ،قال تعاىل : } ُقلح َمنح يَ رحزُقُ  وهذا االختالف قد َرحَض ُقَل اّلِله َواْلح
ُكمح َلَعَلى ُهًدى أَوح يف َضاَللٍ  ا24ُمَبنٍي ) َوَإَّنه أَوح َإَيه َأُل َعمه َنا َواَل ُنسح َرمح أَلُوَن َعمها َأجح ( 25تَ عحَمُلوَن ) ( ُقلح اَل ُتسح

نَ َنا َتُح بَ ي ح نَ َنا َرب َُّنا ُُثه يَ فح قَ  َوُهَو الحَفتهاُح الحَعَليُم )َبَ  ُقلح ََيحَمُع بَ ي ح  [26-24({ ]سبأ/26حلَح

َل الحَكَتاَب تَ َعاَلوحا َإىَل  ومن ُث فقد أمرَّن َنُكمح  هللا تعاىل حبوار هؤالء فقال تعاىل :} ُقلح ََي َأهح نَ َنا َوبَ ي ح َكَلَمٍة َسَواٍء بَ ي ح
َ َواَل  ًئا وَ  َأاله نَ عحُبَد َإاله اّلِله رََك َبَه َشي ح َهُدوا ِبَََّنه  اَل يَ تهَخَذ بَ عحُضَنا بَ عحًضا أَرحََبًَب َمنح ُدونَ ُنشح اّلِلهَ فََإنح تَ َولهوحا فَ ُقولُوا اشح

َلُموَن )  [64عمران/ ( { ]آل64ُمسح

لَ  َسُن َإاله  وأمر جبداِلم َبليت هي أحسن بقوله تعاىل : } َواَل ُُتَاَدلُوا َأهح  الهَذيَن ظََلُموا الحَكَتاَب َإاله ََبلهيَت َهَي َأحح
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ُهمح  َنا َوأُنحزََل إَلَيحُكمح  َمن ح َلُموَن ) َوقُولُوا َآَمنها ََبلهَذي أُنحزََل َإلَي ح ({ 46َوَإَِلَُنا َوَإَِلُُكمح َواَحٌد َوََنحُن َلُه ُمسح
  [46]العنكبوت/

قال تعاىل :} اذحَهَبا َإىَل  وحثنا على القول املعروف والكلمة الطيبة والسيما مع من ميلك القوة والسلطة ،
ُر أَوح ََيحَشى ) ( فَ ُقواَل َلُه قَ وحاًل 43َفرحَعوحَن إَنهُه َطَغى )  [44، 43( {]طه/44لَيَ ًنا َلَعلهُه يَ َتذَكه

َمَة َوالحمَ  غلى سبيل هللا َبحلكمة واملوعظة احلسنة ، قال تعاىل } ادحُع َإىَل َسَبيَل َربَ كَ  وأمر َبلدعوة كح َعَظَة ََبحلَح وح
َسنُ  ُمح ََبلهيَت َهَي َأحح َسَنَة َوَجاَدِلح َتَديَن ) َإنه َربهَك ُهَو َأعحَلُم ِبَنح َضله َعنح َسَبيَلَه َوُهَو َأعحَلمُ  احلَح ( { 125ََبلحُمهح

 [ 125]النحل/

َسنُ  بل وأمرَّن أن ندفع بيننا وبني بعضنا  قَ وحاًل ِمهنح َدَعا َإىَل  البعض َبليت هي أحسن ، بقوله تعاىل :} َوَمنح َأحح

َلَمنَي ) َسُن فََإَذا ( َواَل 33اّلِلهَ َوَعَمَل َصاحَلًا َوقَاَل َإنهَِن َمَن الحُمسح َفعح ََبلهيَت َهَي َأحح َسَنُة َواَل السهيَ َئُة ادح َتَوي احلَح  َتسح

يٌم ) َنُه َعَداَوٌة َكأَنهُه َوِلٌّ محََ َنَك َوبَ ي ح  يُ َلقهاَها َإاله الهَذيَن َصََبُوا َوَما يُ َلقهاَها َإاله ُذو َحظٍ  َعَظيمٍ  ا( َومَ 34الهَذي بَ ي ح

 [35-33فصلت/] { (35)

َمَننَي اق حتَ تَ ُلوا  وأمرَّن َبإلصالح بني بعضنا البعض والوقوف مع احلق ، قال تعاىل : } َوَإنح طَائََفَتاَن َمَن الحُمؤح
َلُحوا نَ ُهَما فََإنح بَ غَ  فََأصح َرى فَ َقاَتُلوا الهيَت بَ ي ح ُخح َداُُهَا َعَلى اْلح َلُحوا تح َإحح َر اّلِلهَ فََإنح فَاَءتح فََأصح  تَ بحَغي َحَّته َتَفيَء َإىَل أَمح

َسَطنَي ) َ ُيَُبُّ الحُمقح َل َوأَقحَسطُوا َإنه اّلِله نَ ُهَما ََبلحَعدح َ  (9بَ ي ح َلُحوا َبنيح َوٌة فََأصح َمُنوَن َإخح َا الحُمؤح اّلِلهَ  َأَخَويحُكمح َوات هُقواَإَّنه
 [10-9( { ]احلجرات/10َلَعلهُكمح تُ رحمَحُوَن )

َمَثُل  » -صلى هللا عليه وسلم-َعَن الن ُّعحَماَن بحَن َبَشرٍي قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلِلهَ  ( 6751ويف صحيح مسلم)
َهمح َوتَ َعاطَُفَهمح َمثَ  َمَننَي َِف تَ َوادَ َهمح َوتَ رَامحَُ َسدَ  لُ الحُمؤح ٌو َتَداَعى َلُه َسائَُر اَلَح َتَكى َمنحُه ُعضح َسَد َإَذا اشح ََبلسهَهَر  اَلَح

ُمهى  .« َواحلح

 :قسمني والتفرُق يف الدين أو االختالف فيه ينقسم إىل

إبْجاع صحيح عن خري القرون، فهذا  اْلول: ما كان اختالفاً يف العقائد، وأصول اْلحكام الثابتة، وما ثبت
واضحة يف الكتاب والسُّنهة، جممع عليها عند سلف اْلمة،  مذموٌم بال شك، ذلك أن دالئل تلك املسائلتفرٌق 

 مفارق لسبيل املؤمنني، مقدم عقله على نصوص الوحي، وهذا قد ذمهه هللا ورسوله فاملخالف فيها متبع للهوى

سائغ وهو ِما احتملته  ة ، فمنه ما هوواملؤمنون أما االختالف يف فروع العقيدة ، فقد وقع منذ عهد الصحاب
الشرعية الثابتة ،كما حدث مع كثري  النصوص الشرعية ، ومنه ما هو غري سائغ وهو الذي َيالف النصوص

فهم النصوص الشرعية ، قال ابن تيمية :" َوَما زَاَل  من الفرق اليت خالفت منهج أهل السنة واَلماعة يف
َهدح َأَحٌد َمنُهمح َعَلى َأَحٍد اَل كَ  السهَلُف يَ تَ َناَزُعوَن يف  َق َواَل َمعحَصَيٍة  َثرٍي َمن َهَذَه الحَمَساَئَل َوَلَح َيشح َر َواَل َبَفسح َبُكفح

َ اَل يَ عحَجُب ، َكَما أَنحَكَر شريح َقرَاَءَة َمن َخُروَن { َوقَاَل : إنه اّلِله  فَ بَ َلَغ َذَلَك إب حرَاَهيمَ  قَ َرأَ } َبل َعَجبحَت َوَيسح
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َا شريح َشاَعٌر يُ عحَجُبهُ  َرأُ } َبل َعَجبحتَ  النهَخَعي فَ َقاَل إَّنه وََكَما  . (1){ َعلحُمُه . َكاَن َعبحُد اّلِلهَ َأعحَلَم َمنُه وََكاَن يَ قح
يَةَ  َُها َمَن الصهَحابََة يف ُرؤح  تح : َمن َزَعَم َأنه حُمَمهًداَربهُه َوقَالَ  -صلى هللا عليه وسلم  -حُمَمهٍد  ََّنَزَعتح َعاَئَشُة َوَغريح

َيَل َِف ُصوَرتََه ، َ اْلُُفَق ) َرَأى َربهُه فَ َقدح َأعحَظَم ، َوَلَكنح َقدح َرَأى َجَبح  .(2َوَخلحُقُه َسادٌّ َما َبنيح

ََتٍ َعلَ  َوَمَع َهَذا اَل نَ ُقوُل اَلبحنَ  وََكَما ََّنَزَعتح يف ََسَاَع الحَميَ َت َكاَلَم  . ى اّلِلهَ َعبهاٍس َوََنحوََه َمَن الحُمَنازََعنَي َِلَا : إنهُه ُمفح
يَ  َويف تَ عحَذيبَ  َلَه َوَغريحَ َذَلَك .") احلَح  (3الحَميَ َت بَُبَكاَء َأهح

َماُم َأمححَد أَق ح  أَوحَجَب َهَذا النَ زَاُع َُتَاُجرًا َواَل تَ َقاطًُعا . وََكَذَلَك ََّنَظرَ  َوَمَع َهَذا َفَما َل السُّنهَة يف " اإلحَ َواًما َمن َأهح
أََلةَ  َنهَة " َحَّته آَلتح الحُمَناَظرَُة إىَل  َمسح َن الشهَهاَدَة َوَلَح  الشهَهاَدَة لَلحَعَشرََة ََبَلح ُُه يَ َروح َواَت، وََكاَن َأمححَد َوَغريح َصح  ارحتََفاَع اْلح

تَ َنَع َمن الشهَهاَدَة ؛ إىَل َمَسائَ  ُجُروا َمن امح  .(4َكَثريٍَة ) َل َنَظرَي َهَذهَ يَ هح

اْلمة فيها على رأٍي واحد، وذلك كاالختالف  الثاين: ما كان خالفاً يف الفروع الفقهية واملسائل اليت َل ُتمع
املسائل احلادثة اليت اختلف فيها أهل العلم، فهذا النوع من االختالف  الواقع يف املذاهب اْلربعة، وكثري من

وتقدميه، ذلك أن  قع من أهله العارفني ِبصوله، بل ميدُح إن كان احلامُل عليه اتباَع احلقإذا و  غرُي مذمومٍ 
فرِبا رجح جمتهد ماَل يرجحه آخر، فالكلُّ  نصوص القرآن والسُّنهة يف بيان تلك اْلحكام ظنيٌة يف داللتها،

تَ َهَد ُُثه َأَصاَب فَ َلهُ َإَذا َحَكَم احلحَ » : -عليه وسلم  صلى هللا -مأجور يف اجتهاده، كما قال  رَاَن ،  اَكُم فَاجح َأجح
ٌر  َطَأ فَ َلُه َأجح تَ َهَد ُُثه َأخح  .(5عليه) متفق« َوَإَذا َحَكَم فَاجح

بدعة، بل كان بعضهم َيلُّ  وقد كان خالف الصحابة، وأئمة السلف من هذا النوع، فلم يوجب فسقاً وال
احلقه بغيُة كل واحٍد منهم ومطلبه، لكن خلفهم  هم، طاملا أنبعضاً، ويكرمه من غري أن يكون خالفهم لتفرق

برأي إماٍم، وتعصَب كلُّ فريق إلمامة، وضلله الطائفة اْلخرى، فَتكت   خلوٌف ادَعى كلُّ طائفٍة منهم التمسك
، وارتكبت بعض ما ِنيت عنه، فوقعت العداوُة والبغضاُء، شأن أهل كل طائفة بعض  ما أمرت به من احلقَ 

 .الكتاب من قبلنا، فلله اْلمر من قبل ومن بعُد. وهللا املستعان

 : املذموم ومنه احملمود أيضاً  واالختالف منه

 :(6االختالف املذموم)

 : إىل أسباب خلقية متعددة ، ومن هذه اْلسباب وهو اختالف تضاد ، ويرجع

 . الغرور َبلنفس واإلعجاب َبلرأي -1

 . ام اْلخرين بغري بينةسوء الظن واملسارعة إىل اُت -2

 . أو الصدارة أو املنصب احلرص على الزعامة -3

 . اتباع اِلوى وحب الدنيا -4

 . اْلشخاص واملذاهب والطوائف التعصب ْلقوال -5
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 . العصبية لبلد أو إقليم أو حزب أو ْجاعة أو قائد -6

 . قلة العلم يف صفوف كثري من املتصدرين -7

 . وَساعها خبارعدم التثبت يف نقل اْل -8

عنها اختالف غري حممود وتفرق مذموم  وهذه اْلسباب وغريها من الرذائل اْلخالقية واملهلكات هي اليت ينشأ
على ذكر الكثري من هذه اْلسباب عند الكالم عن  ، وكل واحد من هذه اْلسباب يطول شرحه ، وسنأيت

 . اخلالف القواعد العلمية واْلخالقية يف أدب

 :(7مود)االختالف احمل

املتعددة اليت تصب يف مشرب واحد ، ومن ذلك ما يعرف  وهو اختالف تنوع ، وهو عبارة عن اْلراء
، واخلالف االعتباري . وهذه االختالفات مردها إىل أسباب فكرية ،  َبخلالف الصوري ، واخلالف اللفظي

 شريعة ، وبعض مسائل العقيدةالنظر ، يف بعض القضاَي العلمية ، كاخلالف يف فروع ال واختالف وجهات

 . اليت ال َتس اْلصول القطعية

يف بعض املواقف السياسية ، ومناهج اإلصالح  وكذلك االختالفات يف بعض اْلمور العملية ، كاخلالف
اختالف الرأي يف تقومي بعض املعارف والعلوم مثل : علم الكالم  : والتغيري ، ويدخل يف اخلالفات الفكرية

 . والتصوف . واالختالف يف تقومي اْلحداث التارَيية وبعض الشخصيات التارَيية والعلمية لسفةواملنطق والف

واْلخالقية اليت سيأيت ذكرها  وهذا اخلالف ليس فيه مذمة ، وإَّنا الذم يف عدم مراعاة آداب اخلالف العملية
 . يف ثناَي هذا البحث

 : اْلمة وجود اخلالف يف خري قرون

ومالك والشافعي وأمحد والثوري  وجوًدا يف عصر اْلئمة املتبوعني الكبار : أيب حنيفةلقد كان اخلالف م
اْلخرين على رأيه أو يتهمهم يف علمهم أو دينهم من أجل  واْلوزاعي وغريهم . وَل ُياول أحد منهم أن ُيمل

 . ُمالفتهم

 كبار والصغار ، بل كانموجوًدا يف عصر شيوخ اْلئمة وشيوخ شيوخهم من التابعني ال بل كان اخلالف

 . اخلالف موجودا يف عصر الصحابة نظرًا الختالف أفهامهم وتفسريهم للنصوص

صالة العصر يف  اخلالف وجد يف عهد النِب ) صلى هللا عليه وسلم ( ، فأقره وَل ينكره ، كما يف قضية بل إن
 .بِن قريظة ، وهي مشهورة ، ويف غريها من القضاَي

 : فأما طبيعة الدين

املنصوص عليه : احملكمات  فقد أراد هللا أن يكون يف أحكامه املنصوص عليه واملسكوت عنه ، وأن يكون يف
لتعمل العقول يف االجتهاد واالستنباط ، فيما يقبل  واملتشاهبات ، والقطعيات والظنيات ، والصريح واملؤول ،
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 . االجتهاد

التفسريات .  الداللة ، ال ختتلف فيها اْلفهام ، وال تتعددكتابه كله نصوًصا حمكمة قطعية  ولو شاء هللا ْلنزل
 . وضرورَيت الزمن ولكنه َل يفعل ذلك ، لتتفق طبيعة الدين مع طبيعة اللغة ، وطبيعة الناس

 : وأما طبيعة اللغة

شَتك وفق ما تقتضيه اللغة يف املفردات والَتاكيب ، ففيها اللفظ امل فإن نصوص القرآن والسُّنهة ، جاءت على
 . من معىن ، وفيها ما ُيتمل احلقيقة واجملاز ، والعام واخلاص ، واملطلق واملقيد الذي ُيتمل أكثر

 : وأما طبيعة البشر

، وتفكريه املتميز ، وميوله اخلاصة ، ومن العبث  فقد خلقهم هللا ُمتلفني ، فكل إنسان له شخصيته املستقلة
 . بينهم ، فهذا أمر ُمالف للفطرة اليت فطر هللا عليها الناس اختالف صب الناس يف قالب واحد ، وحمو كل

 : الكون واحلياة وأما طبيعة

اْلنواع والصور واْللوان ، وهذا  ُمتلف -سبحانه  -فالكون الذي نعيش يف جزء صغري منه ، خلقه هللا 
 . تنوع االختالف ليس اختالف تضارب وتناقض بل هو اختالف

 . املكان والزمان أيضا ختتلف وتتغري حبسب مؤثرات متعددة ، يف وكذلك طبيعة احلياة ، فهي

َوَلوح َشاَء َربَُّك ََلََعَل النهاَس أُمهًة َواَحَدًة {  } : فاخلالف سنة كونية اقتضتها احلكمة اإلِلية ، قال هللا عز وجل
 . [118]هود : 

ل َفضحل  َذا َتَساَووحاويف اْلثر :" اَل يَ زَال النهاس َِبَريحٍ َما تَ َفاَضُلوا فَإَ  َهَلُكوا" يَ عحَِن اَل يَ زَالُوَن َِبَريحٍ َما َكاَن َفيَهمح َأهح
َفى َوَصاَلح َتشح  َِبرَائََهمح َويُ َتََبهك َبُدَعائََهمح َويُ ؤحَخذ بَتَ قحوميََهمح َوآََثرهمح  َوَخوحف َمَن اّلِله يُ لحَجأ َإلَيحَهمح َعنحد الشهَداَئد َوُيسح

.(8) . 
 :(9تالف رمحة )االخ

 . وتوسعة عليها االختالف مع كونه ضرورة ، هو كذلك رمحة َبْلمة

ذرعا بذلك بل جند اخلليفة الراشد عمر بن  وِلذا اجتهد الصحابة واختلفوا يف أمور جزئية كثرية ، وَل يضيقوا
صلى هللا عليه  -هللا عنهم : "ما يسرين أن أصحاب رسول هللا  عبد العزيز يقول عن اختالف الصحابة رضي

 . "ْلِنم لو َل َيتلفوا َل يكن لنا رخصة َل َيتلفوا ، -وسلم 

من أقواِلم واجتهاداُتم ، كما أِنم سنوا لنا سنة االختالف يف القضاَي  فهم َبختالفهم أاتحوا لنا فرصة االختيار
 . وظلوا معها إخوة متحابني االجتهادية ،

 : االختالف ثروة

 . الفقه ، وينمو ويتسع ، ْلن كل رأي يستند إىل أدلة واعتبارات شرعية دية يثرياختالف اْلراء االجتها
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اْلقوال كنوز ال يقدر  التعدد والتنوع تتسع الثروة الفقهية التشريعية ، وإن تعدد املذاهب الفقهية وكثرة وهبذا
لزمان ومكان من غريه  بعضها أكثر مالءمة قدرها وثروة ال يعرف قيمتها إال أهل العلم والبحث ، فقد يكون

(10) . 

----------------- 
 . أكلها أنواع احلوار اليوم ال يلتزم فيها ِبداب اإلسالم وقيمه العليا ، ومن ُث فال تؤيت ولكن غالب

يقبلون َبلرأي اْلخر ، ويعتَبونه  وكثري من الناس املختلفني يف الفروع العقدية أو الفقهية أو السياسية ،ال
 . واَنرافاً عن سواء السبيل عة منكرة ، أو زندقة أو شذوذاضالالً أو بد

، وكل ذلك خلل يف فهم هذه الرسالة اخلاَتة ، فقد  بل َيعلون فهمهم للدين هو الفهم احلق وما سواه فباطل
النصوص الشرعية ) يف القرآن والسنة ( ظنية الداللة ، حتتمل وجوها كثرية ،  شاء هللا تعاىل أن تكون معظم

 الناس بواحد منها ؟ ف نلزمفكي

الصواب ، وغالب اخلالفات بني املسلمني  والصواب أن يقال رأيي صواب ُيتمل اخلطأ ، ورأيك خطأ ُيتمل
ظنني حمتملني أو ظنون حمتملة ، فكيف نزعم أِنا حق وما  اليوم ليس بني قطعي الشريعة وظنيها ، بل بني

 !!!سواها َبطل ؟

 .احلكيم ال يقال فيها صواب وخطأ ، بل كلها صواب ومرادة للشارعالنصوص الظنية الداللة  وكل

 . الباب وأعداء هذه اْلمة يوقعون بني أفرادها وْجاعاُتا ، ويفرقون صفوفهم من هذا

 .بتااتً مهما كان قوَي ولذلك ُتد كل واحد منهم متعصب لرأيه أو ْجاعته ، وال يقبل رأَي آخر

إليه ولو عمر بعمر النِب نوح عليه السالم ففي   وبغية احلق ، لن يصلومن َل يكن رائده تقوى هللا تعاىل
ٍء  َعبحَد الرهمححََن بحَن َعوحٍف قَاَل َسأَلحُت َعاَئَشَة أُمه الحُمؤحَمَننيَ  ( عن أيب َسَلَمَة بحنُ 1847صحيح مسلم) ِبََىَ  َشىح

َتَتُح َصالَتَ  -صلى هللا عليه وسلم-َكاَن َنِبُّ اّلِلهَ  َصاَلَتُه  َإَذا قَاَم َمَن اللهيحَل قَاَلتح َكاَن َإَذا قَاَم َمَن اللهيحَل اف حتَ َتحَ  هُ يَ فح
رَاَفيَل فَاَطرَ »  َائَيَل َوَميَكائَيَل َوَإسح َ  اللهُهمه َربه َجَبح َعَباَدَك  السهَمَواَت َواَْلرحَض َعاَلَ الحَغيحَب َوالشهَهاَدَة أَنحَت حَتحُكُم َبنيح

ُتَلَف َفيَه َمنَ   َفيَما َدَِن لََما اخح َتَقيمٍ  َكانُوا َفيَه ََيحَتَلُفوَن اهح قَ  إبََذحَنَك َإنهَك َُتحَدى َمنح َتَشاُء َإىَل َصرَاٍط ُمسح  .« احلَح

 : هذا وقد قسمته لتمهيد وَببني

 ... احلوار بني املختلفني أما التمهيد ، فتكلمت فيه عن أصول أدب

 واملقاالت حول هذا املوضوع ل احلوار ، وهو جمموعة من البحوثأصو -وأما الباب اْلول 

 . وهو جمموعة من البحوث واملقاالت وأما الباب الثاين فعن آداب االختالف بني املسلمني ،

 : املواقع التالية وكل حبث معزو لصاحبه أو مصدره ، وغالبها من

اإلسالمية ، واإلسالم سؤال وجواب ، واملختار  ةصيد الفوائد ، شبكة نور اإلسالم ، اإلسالم اليوم ، الشبك
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 .... اإلسالمي

االختالف بني الفقهاء فلريجع إىل كتايب )) اخلالصة يف بيان أسباب االختالف  ومن أراد تفصيل أسباب
 . وهو على الشبكة يف صيد الفوائد واملشكاة وغريُها (( الفقهاء

 . له والدال عليه وَّنشره يف الدارينبه جامعه وقارئه وَّنق أسأل هللا تعاىل أن ينفع

 ْجعه وأعده

 يف القرآن والسنة الباحث

 علي بن َّنيف الشحود

 م 23/9/2008 ه  املوافق ل 1429رمضان  23يف 
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